Zápisnica
zo 8. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezovici,
konaného dňa 11. 12. 2015 o 16:00 hod. v malej zasadačke obecného úradu.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu rokovania OZ.
Kontrola plnenia uznesení.
Prerokovanie textu do kroniky obce za rok 2014.
Plán Prác hlavného kontrolóra na I. polrok 2016.
Úprava rozpočtu r. 2015.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2016,
s výhľadom na roky 2017, 2018.
9. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2016, s výhľadom na roky 2017,
2018.
10. Schválenie prác na rok 2016.
11. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu VZN obce Brezovica.
12. Prerokovanie a schválenie VZN obce Brezovica.
13. Žiadosti.
14. Rôzne.
15. Návrh na uznesenie.
16. Záver.

Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Marián Ujmiak
a privítal všetkých prítomných.
Počet prítomných poslancov – 6 poslancov (Milan Gasper, Daniel Grman,
Jozef Hajdúk, Peter Jendrášek, Jozef Matušík, MUDr. Milan Pariža) - zasadnutie
bolo schopné právoplatne prijímať uznesenia.
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Bod č. 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľkou zápisnice bola starostom obce poverená Veronika Kaniková,
pracovníčka obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice určil:
p. Jozefa Matúšika – poslanca obecného zastupiteľstva,
p. Petra Jendráška - poslanca obecného zastupiteľstva.

Bod č. 3) Schválenie programu rokovania OZ
Starosta obce Marián Ujmiak prečítal program rokovania OZ, ktorý poslanci
jednohlasne schválili.

Bod č. 4) Kontrola plnenia uznesenia
Uznesenie č. 1. zo 7. riadneho zasadania OZ
bod B – 8

starosta informoval poslancov, že pri vypílení
starých topoľov sa musí postupovať ako pri
výrube drevín. Preto toto konanie začne až v roku
2016.

bod B – 9

objednané

bod D – 1

splnené

bod D – 2

starosta informoval, že nakoľko všetci členovia
komisie verejného záujmu sa pre krátkosť času
nestihli zísť, úpravu pozemku prerokujú
v nasledujúcom období.

Bod č. 5) Prerokovanie textu do kroniky obce za rok 2014
16:15 hod. – príchod poslanca p. Pavla Šuhaja,
16:30 hod. – príchod poslanca Ing. Petra Ujmiaka.
Kronikárka obce pani Mária Ujmiaková, prečítala návrh textu kroniky za rok
2014 na zapísanie do kroniky obce. Po prečítaní prebehla diskusia a poslanci zápis
textu jednohlasne schválili.
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Bod č. 6) Plán prác hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
Hlavný kontrolór obce prečítal poslancom plán prác na I. polrok 2016 (príloha
zápisnice), ktorý poslanci jednohlasne schválili.

Bod č. 7) Úprava rozpočtu r. 2015
Starosta obce požiadal účtovníčku obce pani Janu Krnáčovú, aby poslancom
predniesla rozpočtové opatrenia.
Pani Krnáčová prečítala poslancom rozpočtové opatrenie č. 8, v ktorom ide
o presun účelovo určených finančných prostriedkov a ktoré poslanci zobrali na
vedomie. Ďalej vysvetlila rozpočtové opatrenie č. 9, ktoré prítomní poslanci
jednohlasne schválili.
Rozpočtové opatrenie č. 8 a 9 z roku 2015 tvoria prílohu zápisnice.
Po prerokovaní tohto bodu požiadal o slovo správca farnosti Brezovica Jaroslav
Rusnák, ktorý poslancom poďakoval za spoluprácu v roku 2015 a vyslovil želanie
aj tom budúcom naďalej v nej pokračovať.
18:00 hod. príchod poslanca p. Martina Kaníka

Bod č. 8)

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2016,
s výhľadom na roky 2017, 2018.
Hlavný kontrolór obce predniesol poslancom svoje stanovisko k rozpočtu obce
Brezovica na rok 2016, ktoré poslanci vzali na vedomie.
Stanovisko tvorí prílohou zápisnice.

Bod č. 9)

Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2016, s výhľadom na roky
2017, 2018
Návrh rozpočtu prečítala pani Jana Krnáčová ekonómka obce a oboznámila
poslancov s jednotlivými položkami rozpočtu.
Poslanci obecného zastupiteľstva po dôkladnom oboznámení sa so všetkými
položkami výdavkov rozpočtu obce návrh prehodnotili a po následnej diskusii
rozpočet obce Brezovica na rok 2016, kde celkové príjmy predstavujú čiastku
821 273,59 € a celkové výdavky čiastku 821 273,59 €, na úrovni hlavnej kategórie

3

ekonomickej klasifikácie vrátane rozpočtu organizácie Základná škola s materskou
školou Brezovica jednohlasne schválili.
Návrh rozpočtu obce Brezovica na rok 2016 tvorí prílohu zápisnice.

Bod č. 10) Schválenie prác na rok 2016
Starosta obce zhrnul návrhy prác, ktoré boli prerokované na 7. riadnom
rokovaní obecného zastupiteľstva. V roku 2016 navrhol:
-

urobiť časť I. etapy chodníka na ulici Osloboditeľov – to od križovatky
s ulicou Cintorínska po križovatku s ulicou Brezovou,

-

upraviť budovu JHR, súp. č. 404

-

rozšíriť verejné osvetlenie pri kostole, nad starým cintorínom a zhustiť
osvetlenie v niektorých častiach obce,

-

urobiť bránu do dvora obecného úradu,

-

zatepliť poslednú časť budovy kultúrneho domu a položiť zámkovú
dlažbu na priestranstvo od kultúrneho domu po RD p. Jána Bumbáka,

-

obložiť betónový múr na oplotení starého cintorína od ul. Osloboditeľov,

-

vymeniť oplotenie starého cintorína od ulice Dolné Hrady,

-

vypracovať projekt na inžinierske siete v lokalite Brezové,

-

preložiť vysoké napätie v lokalite Brezové do zeme,

-

urobiť turistické prístrešky.

Poslanci tento plán prác na rok 2016 jednohlasne schválili

Bod č. 11) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu VZN obce Brezovica
Hlavný kontrolór obce predniesol poslancom svoje stanoviská k návrhom
Všeobecne záväzných nariadení obce, ktoré poslanci vzali na vedomie.
Stanoviská k VZN tvoria prílohou zápisnice.

Bod č. 12) Prerokovanie a schválenie VZN obce Brezovica
Starosta požiadal pani Veroniku Kanikovú, aby predniesla poslancom návrh
VZN č. 3/2015 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na
území obce Brezovica.
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Poslanci diskutovali o výškach sadzieb dane z pozemkov. Potom dal starosta
obce hlasovať za VZN 3/2015 o podmienkach určovania a vyberania dane
z nehnuteľností na území obce Brezovica, ktoré bolo navrhnuté.
-

za hlasovalo 5 poslancov (p. Peter Jendrášek, p. Daniel Grman, p. Pavol
Šuhaj, p. Jozef Hajdúk, p. Martin Kaník)

-

proti hlasovali 3 poslanci (MUDr. Milan Pariža, p. Milan Gasper, Ing.
Peter Ujmiak)

-

1 poslanec sa hlasovanie zdržal (p. Jozef Matúšik)

Starosta obce predniesol poslancom návrh VZN č. 4/2015 o výške dotácie na
mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce
Brezovica, ktoré poslanci jednohlasne schválili.

Bod č. 13) Žiadosti
Starosta obce prečítal poslancom žiadosť futbalového klubu ORAVAN
Brezovica a pridelenie finančných prostriedkov na rok 2016 vo výške 4 000,00
€. Poslanci žiadosť jednohlasne schválili
Ďalej starosta prečítal žiadosť pána Dominika Števaňáka o zakúpenie
posilňovacích zariadení do posilňovne obce. Poslanci diskutovali o počte
zariadení a jednohlasne schválili zakúpenie zariadenia do hodnoty 1000,00 €.
Žiadosť tvorí prílohu zápisnice.
Poslanec Ing. Peter Ujmiak podotkol, že v posilňovni často vidieť deti do 15
rokov bez dozoru. Odporučil starostovi obce určiť zodpovednú osobu, ktorá by
mala na starosti chod posilňovne. S jeho pripomienkou ostatní poslanci súhlasili
a konštatovali, že deti do 15 rokov by v posilňovni nemali cvičiť, pretože sú stále
vo vývoji.
Potom starosta obce prečítal žiadosť detského dychového orchestra pri ZUŠ
Trstená o príspevok. Poslanci žiadosť jednohlasne schválili.
Žiadosť tvorí prílohu zápisnice.

Bod č. 14) Rôzne
Starosta obce prečítal oznámenie o podnikateľskej činnosti v obci Brezovica
CBA Verexu, a. s., Liptovský Mikuláš a tiež otváraciu dobu v jednotlivých
mesiacoch. Otváraciu dobu predajne CBA Verex v kultúrnom dome zobrali
poslanci na vedomie.
Ďalej starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že
rekonštrukčné práce prenajatých priestorov spoločnosťou CBA Verex sú už hotové
a treba urobiť obhliadku týchto priestorov za účelom určenia opodstatnenosti
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oprávnených rekonštrukčných prác a oprávnených nákladov v prospech
zhodnotenia budovy kultúrneho domu. Navrhol, aby sa obhliadky zúčastnili
členovia komisie životného prostredia, poľnohospodárstva, výstavby, územného
plánovania, obchodu a cestovného ruchu, zástupca starostu, starosta a tiež by bolo
dobré prizvať na túto obhliadku aj staveného odborníka. Poslanci po diskusii s
týmto návrhom súhlasili.
Starosta obce ďalej informoval poslancov o stretnutí s riaditeľom hotela
v Teplici. Konštatoval, že poskytnú zľavu 50% na lyžiarskych lístkoch pre
obyvateľov našej obce a tiež sú ochotní akceptovať poukazy na lyžovanie pre deti
a študentov, ktoré im poskytuje obec. Prebehla diskusia.
Poslanec pán Martin Kaník navrhol urobiť kamerový systém pri vstupe do
obce, nakoľko obec nie je v žiadnom mieste monitorovaná a v pomohlo by to aj
prie riešení problémov. Poslanci diskutovali o možnosti realizácie.
Starosta obce informoval poslancov, že Matúš Kaník ukončil prácu v obecnej
knižnici ako knihovník. Poslanci sa v diskusii zhodli, aby túto prácu vykonávala
kronikárka obce.

Bod č. 15) Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenia prečítala pani Veronika Kaniková.
Uznesenie bolo prijaté v tomto znení:

UZNESENIA
zo 8. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brezovica,
konaného dňa 11. 12. 2015

Obecné zastupiteľstvo v Brezovici na svojom 8. riadnom zasadnutí prerokovalo:
-

Program a otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolu plnenia uznesenie zo 7. riadneho zasadania OZ
Návrh textu za rok 2014 do kroniky obce
Plán prác hlavného kontrolóra
Úpravu rozpočtu obce za rok 2015 a rozpočet obce na rok 2016, s výhľadom na
roky 2017, 2018.
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2015 a č4/2015
Žiadosti a rôzne
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U Z N E S E N I E č. 1
zo 8. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brezovica,
konaného dňa 11. 12. 2015

Obecné zastupiteľstvo v Brezovici:
A.

berie na vedomie
1. Overovateľov zápisnice p. Petra Jednráška a p. Jozefa Matušíka.
2. Kontrolu plnenia uznesenia zo 7. riadneho rokovania OZ.
3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce Brezovica na rok 2016
s výhľadom na roky 2017 a 2018.
4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Všeobecne záväznému nariadeniu
obce Brezovica č. 3/2015 o podmienkach určovania a vyberania dane
z nehnuteľností na území obce Brezovica.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Všeobecne záväznému nariadeniu
obce Brezovica č. 4/2015 o výške dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení zriadených na území obce Brezovica.
6. Výhľad rozpočtu na roky 2017 a 2018.
7. Rozpočtové opatrenie č. 8 z roku 2015.
8. Otváraciu dobu predajne CBA Verex, a. s..
9. Knihovníčku v obecnej knižnici Máriu Ujmiakovú.

B.

schvaľuje
1.
2.
3.
4.
5.

Program rokovania OZ.
Zápis návrhu textu za rok 2014 do kroniky obce Brezovica.
Plán prác hlavného kontrolóra obce Brezovica na I. polrok 2016.
Rozpočtové opatrenie č. 9 z roku 2015
Rozpočet obce Brezovica na rok 2016, kde celkové príjmy predstavujú
čiastku 821 273,59 € a celkové výdavky čiastku 821 273,59 €, na úrovni
hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie vrátane rozpočtu organizácie
Základná škola s materskou školou Brezovica.
6. Práce na rok 2016:
- urobenie časti I. etapy chodníka na ulici Osloboditeľov – to od
križovatky s ulicou Cintorínska po križovatku s ulicou Brezovou,
- úprava budovu JHR, súp. č. 404
- rozšírenie verejné osvetlenie pri kostole, nad starým cintorínom
a zhustiť osvetlenie v niektorých častiach obce,
- urobenie brány do dvora obecného úradu,
- zateplenie poslednej časti budovy kultúrneho domu a položenie
zámkovej dlažby na priestranstvo od kultúrneho domu po RD p.
Jána Bumbáka,
- obloženie betónového múru na oplotení starého cintorína od ul.
Osloboditeľov,
- vymenenie oplotenia starého cintorína od ulice Dolné Hrady,
- vypracovanie projektu na inžinierske siete v lokalite Brezové,
- preloženie vysoké napätie v lokalite Brezové do zeme,
- urobenie turistických prístreškov.
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7. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o podmienkach určovania
a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Brezovica
8. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o výške dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce
Brezovica
9. Poskytnutie dotácie Futbalovému klubu ORAVAN Brezovica na rok 2016
vo výške 4 000,00 € v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením
obce Brezovica.
10. Zakúpenie posilňovacích zariadení celkovej hodnoty do výšky 1 000,00 €
do posilňovne obce.
11. Žiadosť detského dychového orchestra pri ZUŠ Trstená o poskytnutie
finančného príspoevku pre detský dychový orchester pri ZUŠ Trstená,
ktorý navštevujú deti s trvalým pobytom v Brezovici vo výške 350,00 €.

C. u k l a d á
1. Starostovi obce, zistiť možnosti realizácie zabezpečenia kamerového
systému pri vstupe do obce.
2. Starostovi obce, odovzdať miestnosť v kultúrnom dome určenú na
posilňovanie zodpovednej osobe aj so zariadením, ktoré je vlastníctvom
obce.
Brezovici, dňa 11. 12. 2015

Marián Ujmiak
starosta obce

vr.

Bod č. 16) Záver

Starosta po schválení uznesenia poďakoval prítomným poslancom za účasť
a zasadnutie OZ ukončil .

Zapísala:

Bc. Veronika Kaniková

vr.

Overovatelia:

p. Peter Jendrášek

vr.

p. Jozef Matúšik

vr.

V Brezovici, dňa 11. 12. 2015

Marián Ujmiak vr.
starosta obce
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